
UBND HUYN NAM GIANG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
BAN CHI DAO  CAP HUYN Dc 1p - Tii' do - Hnh phtic 
PHONG, CHONG  COVID-19 

S:4312/QD-BCD Nam Giang, ngày  o3  tháng ' näin 2020 

QUYET D!NH 
V vic thãnh Ip khu each ly tp trung ti Trtth'ng Trung cap nghê 

thanh niên dan tc-Miên nñi Quãng Nam trong phông, chông djch Covid-19 

TRIX(1NG BAN CH DAO  CAP HUYN PHONG, CHONG DICH BINH 
\TIEM DU'ONG HO HAP CAP DO CHUNG MO'! CUA VIRUS CORONA GAY R& 

Can dr Lut To chirc chInh quyn dja phuo'ng ngày 19/6/2015; 
Can cü LutPhông, chông bnh truyên nhiêm ngày 2 1/11/2007; 
Can cir Quyêt djnh so 158/QD-UBND ngày 07/02/2020 cüa UBND huyn 

Nam Giang v/v thành 1p Ban Chi dao  cap huyn phông, chông dch bnh viêm 
dirô'ng ho hap cap do chUng mó'i cüa virus Corona gay ra (Covid- 19); 

Can cir Cong van so 4368/UBND-KGVX ngày 31/7/2020 cüa UBND tinh 
Quâng Nam ye vic trung dung khu ni tri Trumg Trung cap nghê thanh niên 
dan tc - Mien nüi Quâng Nam lam khu cách ly tp trung; 

Theo dê ngh cüa dông chI Chi huy trithng Ban CHQS huyn, 

QUYET IllNH: 

Diu 1. Thành 1p khu cách ly y t tp trung ti Trmmg Trung cp ngh 
thanh niên dan tc - Mien nüi Quâng Nam trong phông, chông djch Covid- 19. 

Diêu 2. Nhim vv cüa khu cách ly trung: 

- T chtrc cách ly cho nhQ'ng d& tuçing theo huó'ng dn tii Quy& djnh so 
878/QD-BYT ngày 12/3/2020 cüa BO tru&ng B Y té ye vic ban hành "Huó'ng 
dn cách ly y tê tai  co sô cách ly tp trung phông, chông djch Covid-19". 

- Dam báo v ca si vt chit cho cong tác cách ly di vâi nguYi tü vüng 
djch ye hoc ngui có yêu to djch t can phãi cach ly y tê tai  Quyêt dinh so 
878/QD-BYT ngày 12/3/2020 cüa Bô trueing B Y tê. 

- Giao Ban CHQS huyn chü trI diu hành mci hott dng tai  khu each ly 
tp trung. 

Diu 3: TO chirc thuc hiên: 

- Trong qua trInh th ch'crc trin khai thirc hin có vithng mac, phát sinh 
báo cáo kjp thi dOng chI Phó chü tjch phii trách UBND huyn, Trueing Ban Chi 
dao cp huyn phông, chông dch Covid- 19 quyêt djnh. 

- Khu each ly tir giâi th sau khi hoàn thành nhim viii. 
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Diu 4: Chánh Van phOng HDND & UBND, Giám dc Trung tam té, 
Trithng Phông Tài chinh - Kê hoieh, Chi huytriiàng/ Ban CHQS huyn, Chü 
tjch UBNID xã Ca Dy, Tru&ng Trung cap nghê thanh niên dan tc - Mien nüi 
Quãng Nam và các to chirc, cá nhân lien quan chju trách nhim thi hành quyêt 
dinE nay. 

Quyt djnh nay có hiu 1rc k t1r ngày k./. 

Noi nIzin: 
- Nhu' diêu 4; 
- U UBND huyn; 
- CPVP; 
-Lmi:VT,BCD. 

PHO CHU TICH UBND HUY1N 
A Viêt Son 
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